
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie 

 

 

ZASADY REKRUTACJI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstancin-Jeziorna 
rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 



 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie ZASADY REKRUTACJI  obowiązują od roku szkolnego 2020/2021   

 

str. 2 

 

 

 
Na podstawie zapisów Statutu Szkoły ustala się następujące Zasady Rekrutacji do Szkoły Muzycznej 

I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie 

 

WIEK KANDYDATA i PRZYGOTOWANIE  

1. O przyjęcie do klasy I cyklu sześcioletniego w Szkole Muzycznej I Stopnia w Konstancinie- 

Jeziornie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 

6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.  

 

2. O przyjęcie do klasy I cyklu czteroletniego w Szkole Muzycznej I Stopnia w Konstancinie- 

Jeziornie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 

8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.  

 

3. Szkoła informuje o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i zasadach realizowania nauki 

w szkole. W tym celu prowadzone są spotkania z Rodzicami kandydatów. 

 

4. W szkole  mogą być prowadzone zajęcia przygotowawcze do podjęcia nauki w klasie pierwszej 

pod nazwą „Zerówka Muzyczna” – dla dzieci młodszych niż 7 lat  oraz „Kurs Przygotowawczy”  

- dla dzieci starszych niż 7 lata . Zajęcia mogą być prowadzone w formie zajęć grupowych tzw. 

umuzykalnienie oraz w formie praktycznych zajęć z instrumentu. O realizacji zajęć 

przygotowawczych w danym roku szkolnym decyduje Dyrektor Szkoły. 

 

5. Kandydaci mogą skorzystać  z indywidualnych konsultacji przy wyborze instrumentu. 

FORMA i TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata składają w Sekretariacie Szkoły lub drogą 

elektroniczną „ Formularz zgłoszeniowy” oraz „Wniosek o przyjęcie do szkoły”.  

 

2. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i nie korzystało 

z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.  

 

3. Wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia 

nauki gry na danym instrumencie złożone przed zakończeniem rekrutacji. 

 

4. Rekrutacja odbywa się w dwóch turach:  

a. I tura naboru trwa od 15 kwietnia do 30 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie 

nauki, 

b. II tura to nabór uzupełniający, który twa do 15 września bieżącego roku szkolnego. 

W tej turze naboru uczniowie przyjmowani są w miarę wolnych miejsc. 

5. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy składać: 

a. w przypadku I tury naboru od 15 kwietnia najpóźniej do 30 czerwca, 

b. w naboru uzupełniającego od 01 lipca  najpóźniej do 15 września. 
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ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ 

1. Warunkiem przyjęcia kandydata do Szkoły  jest badanie przydatności sprawdzające 

uzdolnienia muzyczne i predyspozycje do gry na określonym instrumencie zwane w szkole 

„przesłuchaniem wstępnym”. 

 

2. Przesłuchanie wstępne prowadzone jest indywidualnie przez komisję rekrutacyjną i obejmuje: 

 

a. badanie predyspozycji głosowych, słuchowych i rytmicznych, 

b. badanie pamięci i wrażliwości muzycznej, 

c. badanie gotowości szkolnej i przydatności do nauki gry na instrumencie. 

      

3. Komisja rekrutacyjna, w której skład wchodzą nauczyciele Szkoły pracuje zgodnie z zapisami 

Statutu dotyczącymi zasad przyjmowania uczniów do szkoły.  

 

4. Z przebiegu przesłuchania wstępnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół, obejmujący 

w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane 

przez nich wyniki badania. 

 
5. Na podstawie przebiegu przesłuchania komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, 

którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do Szkoły oraz przekazuje listę Dyrektorowi 

Szkoły.  

 

6. Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego podejmuje decyzję o przyjęciu 

kandydata do Szkoły. 

 

7. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły w wyniku I tury naboru  najpóźniej w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru. 

 

8. Lista kandydatów przyjętych w wyniku II tury naboru ogłaszana jest  najpóźniej 7 dni po 

zakończeniu przesłuchań wstępnych tej tury. 

 

9. Uczeń zostaje wpisany na listę uczniów klasy pierwszej po podpisaniu stosownej umowy o 

naukę w Szkole.    

 
10. W przypadku okoliczności leżących poza kontrolą Szkoły, Szkoła może realizować czynności 

rekrutacyjne w oparciu o media elektroniczne i  metody kształcenia na odległość. W tym celu 

Szkoła uruchomia wybraną  platformę edukacyjną  i może organizować rekrutację w oparciu 

o formy i sposoby właściwe dla tej platformy. 

 

11. Szczegółowe zasady przesłuchań w formie on-line określa Dyrektor i podaje do wiadomości na 

stronie internetowej Szkoły. 

 

 

12. Organizacja rekrutacji w oparciu o platformę internetową odwzorowuje organizację naboru 

określoną w niniejszych zasadach. 
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ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY WYŻSZEJ NIŻ PIERWSZA 

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż 

pierwsza. 

 

2. W tym zakresie stosuje się zapisy Statutu dotyczące zasad przyjmowania uczniów do Szkoły. 

 
3. Dla kandydata, o którym mowa wyżej przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na 

celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają 

programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 

 

4. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora 

Szkoły, spośród nauczycieli Szkoły. Dyrektor wyznacza skład komisji zgodnie z zapisamiu 

Statutu. 

 

5. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół 

kwalifikacyjny zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności 

kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi Szkoły. 

 

6. Dyrektor Szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, 

podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza. 

 

7. Protokół kwalifikacyjny jest przechowywany w Szkole, w dokumentacji przebiegu nauczania. 

 
8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących zmiany miejsca zamieszkania 

ucznia, uczeń może być przyjęty do Szkoły w ciągu roku szkolnego. 

 
9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z przyjęcia ucznia do klasy wyższej niż 

pierwsza uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych prze nauczycieli prowadzących dane 

zajęcia edukacyjne. 

 

Zasady Rekrutacji zostały zaktualizowane zgodnie z obowiązującym Statutem Szkoły znowelizowanym 
w dniu 28 września 2020 r. 


